
ELÄMYSRESEPTEJÄ 
ARJEN ASKELIIN -työpaja

26.11.2019 klo 12.30–16.00
Hiirosenkoti

Yhteistyössä: 
Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle -hanke, 

MoWeArt Design ja Oulun kaupunki



PAULIINA & JOHANNA
MoWeArt Design -co-creators ja sydäntiimi:

Pauliina Lappi on taiteen toimija, tanssinopettaja, 
ammatillinen erityisopettaja, valmistuva 
lähihoitaja, MoWeArt™-konseptin kehittäjä ja 
kouluttaja

Johanna Aromaa on luovien sisältöjen ja 
palvelujen muotoilija, ruumiillisuuden tutkija, 
kulttuuriantropologi (FM)
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MOWEART DESIGN (movement wellness art): 
UUDEN TYÖN MUOTOILUA, LUOVAA OPPIMISTA 
JA HYVINVOINTIA

MoWeArt Design on uuden ajan monialainen oppimis- ja osaamisyhteisö. MoWeArt Design 
kouluttaa, kehittää, muotoilee, tuottaa, esittää ja palvelee.

Tuemme kokonaisvaltaista oppimista ja luomme hyvinvointia muuttuvassa työelämässä. 

Visionamme on inhimillisesti kestävä työkulttuuri ja kestävä aikuinen. Työmme ytimessä on 
luova liike ja joustava ajattelu moninaisissa toimintaympäristöissä. 

Luomme työskentelyssämme monialaisia, tieteen ja taiteen “lemmenliittoja”. 

Tarjoamme kokonaisvaltaisia muotoilutyökaluja muutoksen tueksi.
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ILTAPÄIVÄN MENU
Koe

Kohtaa

Kosketa

Ollaan ja opitaan rennosti aistien ja 
lempeästi liikkuen.

Tehdään tilaa vuoropuhelulle ja luoville kohtaamisille.

Tutustutaan elämysresepteihin, kuullaan ja kokeillaan 
miten ne syntyvät ja tuovat hyvinvointia.
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Hetki taiteelle 
ja tunteille
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Kun olet läsnä tässä hetkessä,
elät ajattomuudessa.
Ja kun ei ole aikaa,

ei ole kiirettä.

                        Tommy Hellsten
                                    

When you are present at this moment,
you are free from the time. 
And when there is no time,

there is no rush.

                        Tommy Hellsten 
(translated by Pauliina & Johanna) MoWeArt Design 2019



Workshop: 
Elämysreseptin 
valmistaminen
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MOWEART™-AJATTELUN LÄHTÖKOHDAT 
ELÄMYSRESEPTIN VALMISTAMISEEN

1. Taide on ihmisessä itsessään, taide kuuluu kaikille! 
2. Toisin tekemisen ja näkemisen mahdollisuus 
3. Yhteisöllinen oppiminen ja osaamisen jakaminen
4. Liike, luovuus, hyvinvointi, vuorovaikutuksen uudet muodot
5. Liikkuvuutta yli rajojen, siiloista siltoihin: eri alojen toimijat ”törmäytyvät” 

yhteen uutta ymmärrystä tuottaen ja kriittisesti ilmiötä tutkien
6. Työn uudet muodot (työn murros) ja uuden työn muotoilu 
7. Luovaa liikettä verkostoissa
8. Digitaalisuuden hyödyntäminen hyvinvointia rakennettaessa
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MOWEART™-TAIDEPEDAGOGIIKKA
Tanssiva tarina (Diminuendo): 
https://vimeo.com/77279525

● MoWeArt - movement, wellness, art

● Liikkumisen taidetta

● Kokemuspedagogiikkaa

● Läsnäolon pedagogiikkaa

● Vuorovaikutteista tanssia

● Arjen koreografiaa

● Muuntojoustavia 

oppimisympäristöjä

● Liikettä tilassa, yhteisöissä ja 
yhteiskunnassa

● Jatkuva (kokonaisvaltainen) oppiminen
● Improvisaatio kehollisen tiedon- ja taidon 

herkistäjänä
● Kehontekniikat oman persoonallisen 

tiedonrakennuksen taustalla matkalla 
kohti kokonaisvaltaisuutta: aistit, tunteet, 
luonnollinen liike

● Performanssi/tanssiteos teorian 
organisoinnin menetelmänä

● Minäkö menetelmä? - työtä omalla 
identiteetillä / persoonalla

● Rumiillisen tiedon taidepedagoginen 
harjoituskirja
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MUOTOILUAJATTELU

● Ihmislähtöisyys ja -keskeisyys
● Empatia
● Osallistaminen ja yhteiskehittäminen 
● Monialainen yhteistyö
● Kokonaisvaltaisuus
● Käytännöllisyys, konkretisointi (prototyypit)
● Luovuus ja leikkisyys
● Ratkaisukeskeisyys, proaktiivisuus, tulevaisuusajattelu, 

mahdollisuuksien näkeminen
● Kokeilemalla kehittäminen
● Jatkuva oppiminen
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DESIGN THINKING

"Design thinking is about believing we can make a difference and 
having an intentional process in order to get to new, relevant 

solutions that create positive impact.

Design thinking gives you faith in your creative abilities and a 
process for transforming challenges into opportunities for design. . . 

. . . design thinking is the confidence that new, better things are 
possible and that you can make them happen."

Design Thinking for Educators Toolkit 
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KYSYMYKSIÄ POHDITTAVAKSI
● Mikä on elämysresepti? Mitä kaikkea se voisi olla? 
● Mitä (aineksia) elämysreseptiin tarvitaan?

● Mihin elämysreseptejä tarvitaan? Mitä hyvää niillä voi saada aikaan? 
● Minkälaisia mahdollisuuksia elämysresepteihin liittyy?
● Mitä elämysreseptillä “hoidetaan”?
● Miten elämysreseptien vaikutukset näkyvät (esim. 

yksilössä/yhteisössä/yhteiskunnassa)? Miten niiden vaikutuksia mitataan?

● Mitä tulisi huomioida, kun elämysreseptejä tuodaan käytäntöön yhteisössä?
● Mitä esteitä tai haasteita elämysreseptien toteutumiselle on?
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ELÄMYSRESEPTI LUODAAN VUOROVAIKUTUKSESSA

● MoWeArt Design Taideresepti™
● Elementtejä: aistimus, tunne, kokemus, merkitys, elämys ja vuorovaikutus
● Syntyy aina vuorovaikutuksessa, on ainutkertainen, ainutlaatuinen ja 

yhteisönsä näköinen
● Edellyttää tiettyjä asioita toteutuakseen: lait, asetukset, arvot, asenne, 

ympäristö, raamit, resurssit, rakenteet, toimintakulttuuri
● Elämysresepti on “elävä”, hengittävä ja monimuotoinen
● Sisältää myös uuteen toimintaan sitoutumisen, toiminnan jatkuvan 

testaamisen ja kehittämisen
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Ihmiset unohtavat mitä sanoit, 

he unohtavat, mitä teit, 

mutta he eivät koskaan unohda mitä sait heidät 
tuntemaan. 

 – Maya Angelou
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Kokemus- ja 
merkitysmuotoilu
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Arki on kokemusten virtaa…

...aistimuksia, tuntoja, tunteita, tunnelmia, 
muistoja, mielikuvia, odotuksia, arvoja, 
asenteita, eletyn elämän merkityksiä, 
elämyksiä, (sanattomia) kohtaamisia...

...ilmeitä, eleitä, kehonkieltä, 
“ruumiin puhetta”, kokemuksellista 
“elävää” tietoa, merkityksellisyyden/
merkityksettömyyden tunnetta...

 

KOKEMUKSISTA ARJEN ASKELIIN
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Palvelu koostuu erilaisista 
KOHTAAMISISTA eli
vuorovaikutuksen hetkistä.

Palveluhetkiä kutsutaan 
KOSKETUSpisteiksi, jotka 
KOETAAN eri tavoin.

ASIAKASKOKEMUS
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ARJEN ASKELEITA, LÄSNÄOLON VOIMAA

Arjen askeleista muodostuu 
“koreografia”.

Elämysreseptien avulla arjen askeliin 
voidaan muotoilla uusia merkityksiä 
ja kokemuksia, ehkäpä myös uutta 
työtä ja työn tekemisen tapaa, jossa 
läsnäolo, vuorovaikutus ja kosketus 
luovat hyvinvointia.

Kuva: Sanna Krook 
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HOIVAA MUA TAITEN™
"Hoivaa mua taiten" -pedagoginen performanssi pohtii taiteen keinoin kehollisuuden merkitystä 
hoitotyössä ja ikääntyvän arvostavassa kohtaamisessa: muuttuva keho, myötätunto, kosketus, 
vuorovaikutus ja kehon rytmit arjen liikkeessä. Luovuudesta uutta näkökulmaa ja hyvinvointia 
työhön.

Performanssin kesto on 30 min sisältäen:
- osallistavan esityksen
- kehollisen tiedon teoriaa
- kehollisen harjoituksen omaan arkeen vietäväksi

Pedagoginen performanssi on kulttuurinen työkalu luovien toimintojen ja ympäristöjen 
edistämiseksi työelämässä. Pedagoginen performanssi on kehitetty MoWeArt Design -yhteisössä. 
Pedagogisessa performanssissa kokemus, menetelmä ja teoria ovat positiivisesti toisistaan 
riippuvaisia. MoWeArt Design 2019



“DIGIPALIKKA” HOITOTYÖHÖN

Kohtaamisen taikaa arjessa 2018.

MoWeArt Design, työryhmä Luovat 
Askeleet ja Esteetön ry, yhteistyössä 
TaikaBox. MoWeArt Design 2019



VUOROVAIKUTTEISTA LIIKETTÄ VERKOSTOISSA

Kohtaamisen taikaa arjessa 2018.

MoWeArt Design, työryhmä Luovat 
Askeleet ja Esteetön ry, 
yhteistyössä Oulun 
tuomiokirkkoseurakunta
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MERKITYSMUOTOILU 
● Mikä tekee kokemuksesta merkityksellistä? Miten merkityksellisyyden 

kokemusta muutoksen keskellä voi vahvistaa 
(yksilönä/yhteisönä/organisaationa/yhteiskuntana)?

● Merkityksellisyyden kokemus on hyvinvoinnin edellytys
● Merkityksellisyys on tulevaisuuden työn ytimessä 
● “Ihmiset eivät halua käyttää palveluita vaan elää hyvää elämää” 

(Antti Rannisto, Solita)

● Päämääränämme on muotoilla hyvän elämän aineksia ja merkityksellisyyden 
kokemuksia ihmisille (elämysresepti)
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YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Kuva: Sanna Krook 
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Minkälaisen kohtalon saa hyvä mies ja hyvä nainen?

 Ihminen, joka on rakkauden ammattilainen. 

-Juice Leskinen
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Elämysresepti
hoitaa ihmisyyttä
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